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Een stand van zaken van de discussie in de Vlor over het concept 
van eindtermen en ontwikkelingsdoelen 

1 Situering  

1.1 Antecedenten 

Het vast bureau besliste vorig jaar  om het concept eindtermen te evalueren.  Het 
vast bureau baseerde zich hiervoor op de beleidsnota waarin een evaluatie van de 
eindtermen was aangekondigd.  In het basisonderwijs is ook een eerste cyclus 
doorlopen van zes jaar waarna de eindtermen worden geëvalueerd en eventueel 
bijgestuurd.     

Het vast bureau omschreef de opdracht als volgt :  

“De jongste jaren zijn diverse ontwikkelingen aan de gang die aanleiding geven om 
het concept van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen opnieuw te bekijken. Het 
gaat hier zowel om problemen met het huidige concept als om problemen die 
samenhangen met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.   

Bij wijze van voorbeeld (dit gegeven wordt meer uitgediept in bijlage 1):   

- de soms moeilijke samenhang tussen een leergebied/vakgerichte en 
leergebied/vakoverschrijdende aanpak;  

- velen stellen ook vragen bij het gebrek aan transparantie van het decretale kader 
dat de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in de verschillende onderwijssectoren 
vorm geeft;  

- nieuwe leerconcepten inzake inclusie en curriculumdifferentiatie vragen ruimte 
voor verschillende leerstijlen en –tempo’s van kinderen,  

- nieuwe curriculumconcepten zoals zelfgestuurd leren, competentiegericht leren 
en andere kunnen aanleiding geven tot een andere invulling van de eindtermen; 

- Nieuwe maatschappelijke noden leiden tot de vraag om nieuwe eindtermen  te 
formuleren (ICT, technologie, ondernemerzin, ...)maar deze soms noodzakelijke 
aanvullingen komen bovenop het al omvangrijke pakket aan bestaande 
eindtermen  

- het onderwijskundig en juridisch kader dat de relatie tussen de modularisering van 
het curriculum in het secundair en volwassenenonderwijs en de eindtermen 
schraagt; 

- het debat over beleidsvoerend vermogen van scholen, concept van kwaliteitszorg 
en de rol van de overheid daarin, “informatierijke omgevingen” voor scholen 

- de ontwikkeling van referentiekaders voor curriculumontwikkeling door 
internationale organisaties zoals de Europese Unie (bijv. kwalificatiestructuur). 

De Vlor heeft er altijd op toegezien dat het concept voor eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen samenhang vertoont over de onderwijsniveaus en –sectoren 
heen. Dit blijft ook voor de toekomst een punt van zorg.  De werkgroep kreeg 
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uitdrukkelijk de opdracht om het concept eindtermen ook te evalueren op 
transparantie en helderheid over verschillende onderwijsniveaus en –sectoren heen.  
Het kader moet begrijpelijk zijn voor alle onderwijsbetrokkenen.  “ 

1.2 Betekenis van deze stand van zaken  

De werkgroep heeft intussen ongeveer twee jaar vergaderd over waar het concept 
eindtermen / ontwikkelingsdoelen naar toe zou moeten evolueren.  De werkgroep is 
zich bewust van de verregaande impact van dat concept op de vormgeving en de 
verdere ontwikkeling van het onderwijs.  Het concept “eindtermen / 
ontwikkelingsdoelen” situeert zich immers in de kern van het denken over 
kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitsbevordering, en kwaliteitscontrole van onderwijs.  
Door de grote impact ervan op de curricula en de dagelijkse klaspraktijk raakt het aan 
de kern van het onderwijsgebeuren voor iedere (leerplichtige) jongere en zijn ouders.   

De werkgroep probeerde zich ruim te documenteren en in kaart te brengen welke 
meerwaarde en functies de verschillende onderwijsactoren weggelegd zien voor 
eindtermen / ontwikkelingsdoelen.  Onderstaand verslag is dan ook vooral een stand 
van zaken waarin de verschillende aspecten van het dossier over eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen in kaart worden gebracht.  De werkgroep is hierbij vertrokken 
van een analyse van de huidige reglementaire situatie op het vlak van eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen.  De werkgroep voegt dit toe als bijlage 1 omdat duidelijk is dat 
de samenhang en transparantie van dit kader over onderwijsniveaus en –sectoren 
heen en binnen onderwijsniveaus en –sectoren vragen oproept.  In diverse sectoren 
zijn tegenstrijdige ontwikkelingen gaande waardoor het reglementaire kader van 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen spitstechnologie voor enkele experten is 
geworden.  

1.3  Kernboodschappen  

De Vlor verwijst naar de bijlage 1 en pleit voor een transparant en coherent concept 
voor kwaliteitsstandaarden.  Het hanteren van het huidige reglementaire kader is op 
dit moment voer voor experten.  De Vlor wil daarom in de eerste plaats aan de 
minister de boodschap geven dat er de volgende jaren moet worden gezocht naar 
een samenhangend en transparant kader dat begrijpelijk is voor leerkrachten, ouders 
en leerlingen en het bredere maatschappelijke veld.  De werkgroep van de Vlor wil 
hierin een bijdrage leveren.  De Vlor stelt vast dat in de loop van de jaren aan 
eindtermen andere functies worden toegekend dan deze waarvoor ze oorspronkelijk 
bedoeld zijn (band met certificering en zelfs financiering in het volwassenenonderwijs, 
peilingsproeven in het leerplichtonderwijs, …).  In dit verband pleit de raad ervoor dat 
de begrippen –ook over verschillende onderwijsniveaus en –sectoren heen- op een 
eenduidige manier zouden worden ingevuld en gebruikt.  Het creëert verwarring als 
een bepaalde term verschillende invullingen heeft naargelang van het 
onderwijsniveau of de onderwijssector waar hij gebruikt wordt.   

De Vlor is wel van oordeel dat er de huidige procedures efficiënter kunnen worden 
uitgetekend.  Volgens de Vlor moeten er wel minstens drie fases onderscheiden 
worden met een duidelijke afbakening van bevoegdheden :  

- de fase van de ontwikkeling,  
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- de fase van de advisering (= legitimering van standaarden door het brede 
onderwijskundige veld in samenspraak met de sociale partners waar 
noodzakelijk),  

- de fase van de politieke en maatschappelijke legitimering door het Vlaams 
Parlement.   

Ook het statuut van kwaliteitsstandaarden verschilt : meer doorzichtigheid zou hier 
eveneens wenselijk zijn.   

 

 

De Vlor wijst op heel wat onbekende elementen in de discussie waardoor het nu niet 
mogelijk is om een voorstel voor een nieuw concept uit te tekenen.  We citeren hier 
enkele van de belangrijkste  

Het concept leerresultaten en de inpassing ervan in referentiekaders voor 
kwaliteitszorg.  Een van de belangrijke spanningen waarin kwaliteitsstandaarden 
zich situeren is deze tussen het verantwoordingsperspectief enerzijds en het 
ontwikkelingsperspectief van onderwijsinstellingen anderzijds.  Het concept van 
kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking dat de overheid hanteert is in evolutie.  De 
inpassing van de kwaliteitsstandaarden in een globaal systeem van interne 
kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking roept van hieruit vragen op.   De werkgroep is 
van mening dat de overheid duidelijkheid moet creëren waardoor de 
kwaliteitsstandaarden ofwel consequent aan het ene perspectief dan wel aan het 
andere perspectief kunnen beantwoorden.  De Vlor vraagt ook te onderzoeken of 
standaarden niet sterker moeten worden gelinkt aan competenties en aan andere 
nieuwe leerconcepten.   

De Vlor pleit voor standaarden die ontwikkeld zijn vanuit het 
verantwoordingsperspectief van scholen ten aanzien van de bredere samenleving.  
Andere functies van standaarden zijn hieraan ondergeschikt.  De Vlor is van mening 
dat andere functies die aan standaarden in de loop van de jaren zijn toegekend 
opnieuw in vraag kunnen worden gesteld.  In de mate standaarden de basis worden 
voor de ontwikkeling van peilingproeven, dient nagegaan op welke manier de 
concretiseringen die aan standaarden worden gegeven, kunnen worden 
gelegitimeerd.   

In een eerste beschouwing heeft de Vlor nog geen definitief standpunt bepaald over 
proeven om leerlingenprestaties in kaart te brengen.  Naar aanleiding van dit verslag 
wil de Vlor wel wijzen op de mogelijke impact ervan op het concept van de 
kwaliteitsstandaarden.  Als de eindtermen/kwaliteitsstandaarden voor dergelijke 
proeven de basis moeten leveren, zijn deze nu in veel gevallen te weinig eenduidig 
geformuleerd.  De ontwikkeling van testen zal ertoe leiden dat de eindtermen op een 
specifieke manier worden geconcretiseerd en geïnterpreteerd.  De Vlor maakt zich 
zorgen over de legitimering van deze concretisering.  Immers de manier van 
concretiseren zal impact hebben op de manier waarop scholen en leerkrachten met 
de eindtermen omgaan.  De raad vreest voor sluipnormering.  Men zal ook duidelijk 
moeten aangeven wat de testen meten en wat niet.  Andere niet-meetbare aspecten 
zijn even wezenlijk voor onderwijs als de meetbare. 
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De raad vindt dat het gebruik van dergelijke proeven onderwijsverandering en –
vernieuwing niet mag belemmeren of ontmoedigen, en dit in twee betekenissen.  Er is 
het gevaar dat scholen en leerkrachten risico’s vermijden die inherent zijn aan een 
vernieuwing en zich uitsluitend richten op wat de testen vragen (“teaching to the 
test”).  De Vlor vindt echter dat de overheid nog verder moet gaan : het systeem van 
kwaliteitsbewaking waar testen een onderdeel van zouden kunnen zijn, moet 
leerkrachten en schoolteams net uitdagen tot onderwijsverandering en –vernieuwing.   

Tot slot vindt de raad het belangrijk dat de interpretatie van de leerlingenresultaten 
worden teruggeplaatst in de context van de school en van de lokale gemeenschap.   

De ontwikkeling van een kwalificatiestructuur.  De EU ontwikkelde een EQF als 
een gemeenschappelijk referentiekader, als een European qualifications framework 
waarin de lidstaten wordt aanbevolen om een kwalificatiestructuur te ontwikkelen die 
geformuleerd wordt in termen van “leerresultaten” (“learning outcomes”).  De minister 
gaf al te kennen een dergelijke kwalificatiestructuur uit te werken voor Vlaanderen.  
Uit de begeleidende teksten blijkt dat de kwalificaties worden geformuleerd in termen 
van kennis, vaardigheden en bredere professionele competenties.  Ook eindtermen 
zijn geformuleerd in termen van kennis, vaardigheden en attitudes.  Daarom beveelt 
de Vlor aan om na te gaan in welke mate een kwalificatiestructuur een nieuwe 
benadering kan zijn voor of interfereert met specifieke eindtermen.  De leerresultaten 
vastgelegd in de kwalificatiestructuur, zouden misschien een referentiekader kunnen 
vormen op grond waarvan leerplannen kunnen worden uitgewerkt.  Dit laat ruimte 
aan onderwijsverstrekkers en aan scholen om een eigen beleid te ontwikkelen en in 
de school mee het debat te voeren over kwaliteit.  Onderwijsverstrekkers kunnen zo 
specifieke klemtonen kunnen leggen in de curricula.  Dit roept anderzijds wel de 
vraag op naar de rol en de opdracht van de onderwijsgeledingen, naast deze van de 
sociale partners, bij de ontwikkeling van een kwalificatiestructuur.  De Vlor vindt dat 
de drie fases die hierboven geschetst worden in relatie met eindtermen, eveneens 
zouden moeten gerespecteerd voor de kwalificatiestructuur.   

Omgaan met leerlingen met specifieke noden en de manier waarop scholen 
kwaliteitsstandaarden bereiken of nastreven.   

De lopende discussies over het onderwijs voor leerlingen met specifieke noden 
(“leerzorgkader”) kan repercussies hebben voor de manier waarop scholen worden 
aangesproken op de bereikte leerresultaten.  In de mate gewone scholen werken met 
individuele leertrajecten en handelingsplanning veronderstelt dit kaders voor 
eindtermen, resp. ontwikkelingsdoelen die binnen het gewone en het buitengewoon 
onderwijs hanteerbaar zijn.  De commissies buitengewoon onderwijs en de raden 
voor basis- en secundair onderwijs beraden zich over dit concept.   

De conclusies van het evaluatie -onderzoek over eindtermen 

De werkgroep wijst er ook op dat het decreet op de eindtermen in het basisonderwijs 
een evaluatie aankondigde die de basis zou kunnen vormen voor een herziening van 
de eindtermen.  Ondanks herhaald aandringen van de algemene raad en van de raad 
voor het basisonderwijs ( zie adviezen over OBPWO-onderzoek) is deze evaluatie 
maar laattijdig en partieel opgestart.  Er zijn enkele peilingsproeven afgenomen; er is 
een OBPWO-onderzoek naar de maatschappelijke perceptie van eindtermen in het 
basisonderwijs.  De raad dringt er op aan zo snel als mogelijk over evaluatie-
gegevens te kunnen beschikken.   



5 

In die context wijst de raad op het eerdere standpunt dat aanpassingen en 
aanvullingen aan eindtermen zouden moeten plaatsvinden op geregelde momenten 
en als één pakket.  Dit laat toe om de omvang van de studiedruk beter te bewaken 
dan wanneer vanuit bepaalde maatschappelijke noden, pakketten eindtermen worden 
toegevoegd.  De raad verzet zich ook tegen ongeplande aanpassingen omdat dit 
impact heeft voor het didactisch materiaal en dus de studiekosten opdrijft zowel voor 
leerlingen als voor scholen.  Om die reden is de raad bijzonder terughoudend om 
lossen pakketten eindtermen zoals ICT, burgerzin, of ondernemerszin tussentijds aan 
de eindtermen toe te voegen.  De raad pleit ervoor hiervoor periodieke evaluaties in 
te schrijven.   

 

 

2 Structuur van het verslag  

Het onderstaand verslag behandelt de volgende vragen :  

1. Het punt 3 behandelt het waarom van standaarden / eindtermen.  Een analyse van 
de expliciete en impliciete motieven om het onderwijs aan te sturen door middel van 
inhoudelijke kwaliteitsstandaarden geeft ons een inzicht in de mogelijkheden, maar 
ook in de grenzen van deze benadering.   We plaatsen deze ook in een breder 
perspectief van de verschillende instrumenten waarover de overheid beschikt om de 
inhoud van het onderwijs aan te sturen.   

2. In het punt 4 lijsten we enkele essentiële principes op waartegen het concept 
eindtermen moet worden afgetoetst en die vanuit de kwaliteitsstandaarden hetzij 
gestimuleerd hetzij de nodige beleidsruimte moeten krijgen.   

3. In het punt 5 zijn enkele inhoudelijke invullingen voor de ontwikkeling van eindtermen 
terug te vinden.   

4. Het advies staat in het volgende punt 6 stil bij de procedures en de verschillende 
verantwoordelijkheden. 

3  Waarvoor dienen standaarden 

3.1 Maatschappelijke verwachtingen en verantwoording (accountability) 

In onze Westerse samenlevingen is iedereen het erover eens dat de overheid het 
algemeen belang moet garanderen.   In onze Europese benadering van de rol van de 
overheid moet deze ook de sociale gelijkheid en cohesie bewaken.  Daarnaast moet 
de overheid ook de sociale gelijkheid en cohesie bewaken.  Dit houdt in dat allen die 
binnen onze samenleving leven, beschikken over een gemeenschappelijke culturele 
sokkel.  De samenleving heeft nood o.a. aan een optimale persoonlijke ontwikkeling 
van alle burgers, aan sociale rechtvaardigheid en correctiemechanismen en aan een 
sterke economische ontwikkeling.  
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Daarom bepaalt de overheid de minimale kwaliteitseisen waaraan onderwijs moet 
voldoen.  De overheid eist dat het onderwijs aan alle burgers volwaardige 
ontplooiingskansen geeft en een minimaal niveau aan onderwijskwaliteit garandeert.   

Standaarden voor onderwijs zijn een van de sturingsinstrumenten voor de overheid 
om het onderwijs te sturen.  Het is een manier om de maatschappelijke rol van 
onderwijs te omschrijven en dus een vorm van prospectief denken.   De overheid zet 
maatschappelijke verwachtingen om in een reeks van formeel geformuleerde en 
goedgekeurde standaarden.  Scholen hebben de plicht om leerlingen welomschreven 
kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen.  De standaarden vormen een van 
de referentiekaders die overheden hanteren om scholen te controleren op hun 
effectiviteit.  Dit is dus een vorm van (beleids-)centralisering.   

Tegenover de beleidscentraliserende impact van standaarden, blijkt dat scholen die 
beschikken over een sterke beleidskracht effectiever zijn.  Overheden geven meer 
autonomie aan scholen waardoor ze relatief zelfstandig beslissingen kunnen nemen 
maar binnen de kaders (o.a. de standaarden) door de overheid vastgelegd.  De 
scholen worden uitgedaagd om middelen (financieel; personeel; ondersteuning; 
mogelijkheid tot professionalisering van het personeel, enz…) zo effectief mogelijk in 
te zetten om de leerlingen de vereiste competenties aan te leren.  Vanuit de 
vaststelling dat sturing van onderwijs plaatsvindt in een context van autonome 
scholen die beleidsmatig moeten inspelen op lokale en historische gegevenheden, 
moeten standaarden steeds ruimte laten voor tijdelijke en lokale ontwikkelingen.  
Oordelen over effectiviteit kan nooit los van die context.    

Deze ontwikkeling doet zich in heel wat landen voor maar tegelijk rijst de vraag of een 
gelijkaardige aanpak wel effectief is gezien de verschillende culturele achtergronden, 
het verschil in onderwijsgeschiedenis en het verschil in problemen die zich 
momenteel voordoen in verschillende landen.  Het concept van kwaliteitsstandaarden 
dat in het ene land effectief blijkt te zijn, hoeft dat niet noodzakelijk te zijn in het 
andere land omdat de onderwijsstructuren en verhoudingen binnen onderwijs zo 
fundamenteel anders kunnen liggen.   

Maar er kunnen ook vragen gesteld worden bij het gebruik van standaarden om 
onderwijs te sturen.   

Het past hier te wijzen op het gevaar voor een te rationele visie op sturing in 
onderwijs.  “Hyperrationalisatie” van het onderwijsbeleid en van de 
onderwijsvernieuwing uit zich in de veronderstelling dat er een rechtlijnig verband 
bestaat tussen vooropgestelde beleidsdoelen en de dagelijkse praktijk in de scholen 
en de klassen.  Dit is een foute voorstelling van de werkelijkheid omdat tussen het 
beleid en de dagelijkse praktijk heel wat aanpassingen gebeuren waardoor er 
helemaal geen sprake is van rechtlijnigheid.   

Een andere centrale vraag is of er voldoende dynamische en flexibele afstemming 
tussen de maatschappelijke en sociaal-economische uitdagingen van onze huidige 
samenleving en onderwijs en de relatief formele, afstandelijke en wat rigide aanpak 
die karakteristiek is voor standaarden.   
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3.2 Instrumentarium voor kwaliteitszorg : standaarden naast andere 
sturingsmechanismen 

Werken met standaarden is één van de verantwoordingsinstrumenten die de relatie 
tussen onderwijs en het beleid sturen.  Maar er zijn nog vele andere projecten en 
nieuwe procedures. Het zou irrealistisch zijn te verwachten dat standaarden het hele 
kwaliteitsconcept kunnen vatten en het enige referentiekader zouden zijn voor de 
maatschappelijke verantwoording vanuit het onderwijs.   

We proberen hieronder de relatie uit te klaren tussen de standaarden enerzijds en 
andere instrumenten voor kwaliteitszorg anderzijds.   

3.2.1 De sterktes en zwaktes van een school in kaart brengen aan de hand van 
leerlingenproeven 

De werkgroep stelt vast dat de minister pleit voor informatierijke omgevingen die 
scholen informeren en steunen. De overheid wil door middel van proeven de scholen 
helpen om hun functioneren en het presteren van hun leerlingen beter in kaart te 
brengen en te analyseren.  Zo krijgen scholen een spiegel van hun eigen 
functioneren voorgehouden.   

Deze beleidsplannen hebben hun repercussies voor het concept van de standaarden.  
De werkgroep gaat er immers van uit dat de standaarden de basis vormen voor het 
uitwerken van deze proeven.    

Het is zeker de moeite waard na te denken over de ontwikkeling van een goed extern 
monitoringsysteem waardoor op een systematische wijze (veranderende) 
leerlingenresultaten worden bijgehouden. Niet op de eerste plaats om scholen te 
controleren, maar wel om ontwikkelingen binnen scholen te ondersteunen of bij te 
sturen indien nodig. Deze informatie vormt een basis voor scholen om een eigen 
schoolbeleid uit te tekenen.  Het is belangrijk dat schoolteams hierover reflecteren en 
hanteren als een instrument binnen een ontwikkelings- en leerperspectief.  Maar 
complementair daaraan is het eveneens noodzakelijk dat elke school (of 
scholengemeenschap) een dergelijk monitoringsysteem ontwikkelt.  Inzicht krijgen in 
resultaten is een belangrijke voorwaarde om te oordelen of de school werkt in de 
richting van de voorgestelde standaarden en om een beleid te kunnen uitbouwen.    

De werkgroep is van oordeel dat dit op de twee volgende manieren impact heeft op 
het concept van de standaarden :  

De werkgroep wijst erop dat de standaarden in veel gevallen onvoldoende 
operationeel zijn geformuleerd om de basis te vormen voor een meetinstrumentarium.   

Dit kan op twee manieren worden opgelost :  

Ofwel krijgen de standaarden een meer concrete en eenduidige invulling waardoor ze 
de basis kunnen vormen voor meetinstrumenten.  Voor de bestaande standaarden 
zou dit betekenen dat de ontwikkelaars van dit instrumentarium zelf deze invulling 
geven terwijl de decretale standaarden veel ruimer zijn opgevat.  De werkgroep 
vreest dat dit aanleiding geeft tot sluipnormering doordat school zich verplicht zullen 
voelen zich te richten naar de concretisering van de eindterm die de basis vormt voor 
de peiling.  De vraag is dan ook waar en hoe de ontwikkelaars van peilingproeven de 
gemaakte concretiseringen laten legitimeren.  Het is voor de werkgroep evident dat 
dit niet kan zonder een breed draagvlak voor de gemaakte concretiseringen.  Dit 
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veronderstelt tevens een brede communicatie over het opzet en de bedoeling van de 
proeven.   

Ofwel zijn de eindtermen brede richtpunten waar de scholen zich op richten en waar 
de scholen (en leerplanmakers) een specifieke invulling kunnen geven.  De 
standaarden worden dan zo geformuleerd worden dat ze ruimte garanderen voor 
onderwijsveranderingen en vernieuwend werken van onderuit.  Hierdoor worden de 
discussie over de invulling van de curricula wel opnieuw veel relevanter zal worden 
voor de scholen zelf.  Meteen zal dit ook meer ruimte bieden aan scholen om een 
schooleigen project vorm te geven en meer lokaal verantwoording af te leggen ten 
aanzien van leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap. Maar op dit punt kan er 
ook weer niet zo ver gegaan worden dat er centraal geen minimale kennis, 
vaardigheden en attitudes meer worden uitgetekend en dat enkel nog lokaal dient te 
worden verantwoord.  In dit geval is het niet voor de hand liggend om een 
meetinstrumentarium te ontwikkelen op het macroniveau.   

De werkgroep wijst er ook op dat de standaarden uitgaan van een brede visie op 
onderwijs en dat dit een meerwaarde heeft.  Het is goed dat de standaarden niet 
enkel focussen op cognitieve doelen maar scholen ertoe aanzetten ook te werken 
aan vaardigheden en attitudes.  De standaarden bevatten naast vakgebonden 
standaarden, ook vakoverschrijdende eindtermen die scholen uitnodigen om te 
werken aan waardenvorming.  Doordat peilingproeven noodgedwongen enkel zullen 
focussen op meetbare doelen, dreigt de aandacht van scholen te exclusief gericht te 
worden op die doelen en niet op de brede vormingsdoelen die ook in de standaarden 
zijn neergeschreven.   

In meer algemene termen betekent het voorgaande ook dat er een goede afstemming 
tot stand moet komen tussen externe evaluatie en zelfevaluatie binnen de scholen.  
De vraag rijst evenwel of de school haar monitoringsysteem baseert op de 
standaarden daar waar we eerder stelden dat de leerplannen het referentiekader 
vormen voor de doelen die de school met de leerlingen wenst te bereiken en teven de 
basis vormen voor de studiebekrachtiging.  Het zou ook denkbaar zijn dat 
vakwerkgroepen of schoolteams eigen toetsen ontwikkelen.  Binnen een concept van 
brede professionaliteit van leraren zou dit een haalbare piste kunnen zijn.   

3.2.2 Standaarden en de kwalificatiestructuur 

Zowel de minister als de Europese Unie sturen uitdrukkelijk aan op de uitwerking van 
een Vlaamse kwalificatiestructuur.  Door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
raamwerk voor kwalificaties hoopt de Europese Unie om de mobiliteit van lerenden 
mee te ondersteunen.  Het gemeenschappelijk raamwerk is een format die moet 
toelaten dat nationale kwalificatiestructuren vergelijkbaar en interpreteerbaar zijn voor 
buitenstaanders.   

Een uitvloeisel hiervan is uiteraard dat Vlaanderen (België) werkt maakt van een 
eigen kwalificatiestructuur of –kader.   

Het EQF gaat ervan uit dat de kwalificaties worden beschreven in termen van 
leerresultaten.   Daarom beveelt de Vlor aan om na te gaan in welke mate een 
kwalificatiestructuur een nieuwe benadering kan zijn voor of interfereert met 
specifieke eindtermen.  Of is de kwalificatiestructuur beperkt tot de doelen voor de 
strikte beroepsuitoefening, daar waar de specifieke eindtermen bredere vormende 
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doelen formuleren binnen een opleiding ? Welke implicaties heeft dit naar de 
procedures zoals vastgelegd in het themadecreet ?  

Indien de minister dit wenst, kan de werkgroep in samenspraak met de 
koepelcommissie over dit onderwerp bepaalde denkpistes exploreren.   

3.2.3 Standaarden en leerplannen 

De pedagogische vrijheid garandeert de onderwijsverstrekkers dat ze eigen 
leerplannen kunnen opstellen.  Deze leerplannen omvatten de doelen van een 
opleiding op een geïntegreerde wijze.  Ze geven ook de stappen aan om de 
einddoelen te bereiken en ze geven methodologische aanwijzingen.  De standaarden 
zijn er op een herkenbare manier in verwerkt en ingepast in het pedagogisch concept 
van de onderwijsinstelling.  Door de inpassing van standaarden in een pedagogisch 
concept dragen de leerplannen op een onmiskenbare wijze bij tot de kwaliteit van het 
onderwijs.   

Deze leerplannen moeten ter advisering worden voorgelegd aan de inspectie die 
nagaat of de standaarden er op een consistente manier in verwerkt zijn.  De 
werkgroep is van oordeel dat door de ontwikkeling van standaarden de leerplannen 
helemaal niet overbodig zijn geworden.  Ze zijn noodzakelijk voor het uittekenen van 
samenhangende leerlijnen (zie punt 3.3.1) en ze geven duidelijker pedagogisch-
didactische wenken voor de leraren.  Het zijn dan ook de leerplannen die het 
referentiekader vormen voor de klassenraad om te oordelen over de toekenning van 
een bepaalde studiesanctionering.  Uiteraard moet ook het individuele traject van een 
lerende bij de beslissing van de klassenraad worden gevaloriseerd.   

De werkgroep wenst nadrukkelijk deze procedures te behouden.  De raad voor 
levenslang en levensbreed leren heeft een protocol uitgewerkt om dit model te 
vertalen naar de modulaire schema’s in het onderwijs voor sociale promotie.  Doordat 
de leerplannen breder en dieper gaan dan de standaarden die minimumdoelen zijn, 
kunnen de standaarden hun eigen functie vervullen als minimale doelstellingen.  
Andere legitieme verwachtingen ten opzichte van onderwijs zoals doorgaande 
leerlijnen kunnen worden opgevangen via de goedgekeurde leerplannen.   

3.3 Andere mogelijke functies van standaarden 

In diverse teksten kent men aan standaarden nog andere functies toe.  In de 
hiernavolgende punten probeert de werkgroep in kaart te brengen wat de gevolgen 
en de pro’s en de contra’s zijn van deze nieuwe functies voor standaarden.   

3.3.1 Een basis voor het uittekenen van samenhangende leerlijnen 

Standaarden geven minimale leerinhouden weer voor de verschillende 
onderwijsniveaus, onderwijssectoren en opleidingen/studierichtingen.   Ze 
garanderen ook de verticale samenhang die overgangen tussen onderwijssectoren 
moeten stroomlijnen.  Ook de samenhang tussen verschillende leer- of vakgebieden 
is een belangrijk uitgangspunt (horizontale samenhang).   
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De samenhang in leerlijnen moet de studiebelasting voor leerlingen bewaken en 
overgangen tussen studietrajecten garanderen.  De overstap van de éne school naar 
de andere zou dan gegarandeerd vlekkeloos kunnen verlopen. 

Dit leidt tot een tweetal punten van zorg:  

Een zeer concrete invulling van standaarden staat haaks op de huidige tendens om 
scholen meer kansen te geven om zich te profileren. De diversiteit in schoolprojecten 
wordt ook steeds meer gezien als een indicator van kwaliteit waardoor scholen beter 
kunnen inspelen op specifieke noden van leerlingen in een bepaalde context.  
Bovendien zijn er nieuwe onderwijskundige instrumenten en inzichten die wellicht 
meer dan voorheen aanleiding zouden kunnen geven tot verschillen tussen curricula 
in scholen : flexibele groeperingsvormen, gedifferentieerde werkvormen, meer 
individuele leertrajecten…   

Er rijst nog een spanningsveld doordat de standaarden niet alleen het curriculum van 
leerlingen invullen.  Aangezien leerlijnen vooral worden uitgezet in de leerplannen die 
slaan op alle doelen die de scholen met de leerlingen wil bereiken, zal de samenhang 
vooral op dit niveau moeten worden gerealiseerd.  De standaarden kunnen slechts 
een referentiekader bieden hiervoor.  De standaarden moeten een kader bieden om 
binnen de school het debat te voeren over de kwaliteit van het geboden onderwijs.   

De werkgroep ziet twee alternatieven die samenhangende leerlijnen en overgangen 
mogelijk maken :  

De werkgroep vindt dat morele engagementen tussen de onderwijsverstrekkers zoals 
die in verschillende onderwijssectoren (secundair onderwijs, tweede en derde graad, 
onderwijs voor sociale promotie) gangbaar zijn, een goed alternatief zijn om de 
samenhang tussen leerlijnen te garanderen.  Het is niet nodig dat de standaarden 
alles zo omschrijven dat de leerlijnen volledig worden ingekleurd om de samenhang 
tussen leerlijnen te garanderen.  Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de 
onderwijsverstrekkers die de leerplanontwikkeling ondersteunen.   

De mogelijkheid om verworven competenties te erkennen enerzijds en meer 
maatwerk in leertrajecten anderzijds kan lerenden helpen om soepel over te stappen, 
ook als er verschillen zijn tussen de curricula van scholen.  De ontvangende school 
neemt het dan op zich om na te gaan waar de overstappende leerling precies terecht 
zal komen en hoe bepaalde tekorten kunnen worden opgevangen.  

3.3.2 Studiesanctionering 

Voor scholen vormden de door de overheid goedgekeurde “leerplannen” het 
referentiekader om een diploma of studiebewijs uit te reiken.   Toch merken we de 
laatste jaren een verschuiving bij de overheid.  Steeds meer legt ze een rechtstreekse 
band tussen standaarden en de studiesanctionering.  Bij bijvoorbeeld in het 
volwassenenonderwijs is deze trend onmiskenbaar.   

Toch vindt de werkgroep deze benadering te eng.  Opnieuw beklemtoont de 
werkgroep het belang van leerplannen op dit vlak.  De leerplannen vormen het 
referentiekader op grond waarvan de klassenraad oordeelt of een lerende een 
bepaalde studiesanctionering kan krijgen.   

De werkgroep motiveert deze opstelling vanuit het feit dat de leerplannen een 
pedagogisch concept op een vak of een opleidingsonderdeel weergeven.  In het 
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leerplan vindt de integratie plaats van de verschillende wezenlijke aspecten van een 
opleiding : de persoonlijkheidsvorming, doorstroming en levenslang leren, 
waardevorming en zingeving, beroepsvoorbereiding (levensbreed leren).  Het is voor 
de werkgroep evident dat studiesanctionering betrekking heeft op dit breed en 
geïntegreerd pakket.   

4 Benaderingswijzen 

Onder “benaderingswijzen” verstaat de werkgroep drie criteria waarvan de werkgroep 
vindt dat de standaarden zo moeten worden geconcipieerd dat ze deze 
ontwikkelingen mee moeten schragen en stimuleren.  

4.1 Beleidsvoerend vermogen van scholen 

In de probleemverkenning over beleidsvoerend vermogen van scholen wordt 
beleidsvoerend vermogen gezien vanuit verschillende perspectieven.  De 
pedagogisch-didactische arrangementen waarover scholen moeten beschikken 
situeren zich naast beleidsarrangementen (relaties met de lokale gemeenschap en de 
overheden) en managementsarrangementen (functioneren van de school op meso-
niveau).  Standaarden kunnen de pedagogisch-didactische arrangementen van de 
school sturen maar er moet zeker nog altijd ruimte blijven voor een eigen 
schoolbeleid.   

Een kritiek op de huidige standaarden is inderdaad dat er nauwelijks “vrije ruimte” of 
experimenteerruimte open blijft omdat de standaarden soms zeer concrete en 
gedetailleerde invullingen geven aan leergebieden/vakken. Dit verhindert dat 
schoolteams en schoolleiders, mee onder druk van de inspectie, weinig initiatief 
nemen voor vernieuwingen en experimenten.   

De Vlor herhaalt dat er in deze twee mogelijke benaderingswijzen zijn naargelang van 
de opties die de overheid neemt.  De Vlor pleit ervoor dat de overheid op dit vlak 
duidelijke keuzes maakt.   

De standaarden kunnen zo geformuleerd worden dat ze ruimte garanderen voor 
onderwijsveranderingen en vernieuwend werken van onderuit.  Dit zou in de ogen 
van de werkgroep kunnen door te werken met “algemene oriëntaties” waardoor de 
discussie over de invulling van de curricula wel opnieuw veel relevanter zal worden 
voor de scholen zelf.  Meteen zal dit ook meer ruimte bieden aan scholen om ook 
meer lokaal verantwoording af te leggen ten aanzien van leerlingen, ouders en de 
lokale gemeenschap. Maar op dit punt kan er ook weer niet zo ver gegaan worden 
dat er centraal geen minimale kennis, vaardigheden en attitudes meer worden 
uitgetekend en dat enkel nog lokaal dient te worden verantwoord.  

Een totaal andere benadering is dat de overheid de standaarden zo concreet 
formuleert dat ze eenduidig te interpreteren zijn.   In die zin zouden ze dan wel de 
basis kunnen vormen voor een meerinstrument.    

4.2 Inspelen op de “draagkracht” en behoeften van jonge mensen 

In de eerste plaats heeft het onderwijs een eigen pedagogische missie om jonge 
mensen te ontwikkelen tot volwassenen die in staat zijn hun eigen leven vorm te 
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geven en om zich in de samenleving op een kritische manier te integreren.  We 
noemen dat de pedagogische missie van het onderwijs.  Deze pedagogische taken 
vormen de kernopdracht van het onderwijs 1.  De ontwikkeling van dit beleid is veel 
breder dan wat de overheid door de standaarden zal opleggen.  Het past in een 
bredere benadering waarin onderwijsverstrekkers de kwaliteit van het onderwijs vorm 
geven.  In de Vlaamse context krijgen de verschillende aanbieders van onderwijs de 
ruimte om dit uit te werken vanuit hun eigen pedagogisch concept.  Ook deze 
vaststelling wijst op het belang van de leerplannen als instrument voor 
kwaliteitsbevordering naast de standaarden.   

In de visie op onderwijs van de Vlor wordt daarom gepleit dat een school steeds zou 
inspelen op de pedagogische doelen die voortvloeien vanuit de concrete vragen en 
noden van de jongeren zelf.  Het is de kern van de missie van onderwijs om jonge 
mensen te begeleiden in hun proces van volwassenwording.   

Opgemerkt wordt nog dat er bij het uittekenen van onderwijsopvattingen te vaak 
uitgegaan wordt van de gemiddelde leerling en de gemiddelde schoolcontext zonder 
rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen.  De nieuwe invulling van het 
decreet op het basisonderwijs houdt in dat de inspectie bij de doorlichting rekening 
kan houden met de kenmerken van de leerlingenpopulatie en de schoolcontext maar 
in scholen worden standaarden vaak gepercipieerd als een monolitisch gegeven dat 
weinig ruimte laat voor diversiteit.   

Het concept van standaarden zou de ruimte moeten laten om in dat ook in het 
gewoon onderwijs voor deze leerlingen te werken met leerlijnen die differentiëren 
naar tempo en beheersingsniveau.  De werkgroep steunt de idee dat standaarden het 
uitgangspunt vormen voor gemeenschappelijke curricula, ook voor leerlingen met 
specifieke noden.  Scholen kunnen uiteraard het leren van leerlingen faciliteren en  
remediëren; ze kunnen zelfs leerlingen dispenseren van bepaalde leerinhouden.  De 
werkgroep gaat ervan uit dat de verantwoording voor de gemaakte keuzes moet 
gebeuren op niveau van de school en de leerling.   

4.3 Effectief omgaan met maatschappelijke verwachtingen 

Standaarden zijn ook een emanatie van maatschappelijke verwachtingen ten 
opzichte van het onderwijs.  Deze maatschappelijke belangstelling is op zich een 
positief gegeven.  Het weerspiegelt een maatschappelijke erkenning van het belang 
van onderwijs. Het garandeert ook dat de leerinhouden inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor de opvoeding van jonge mensen.  
Maar er is ook een keerzijde : heel wat drukkingsgroepen doen inspanningen om hun 
belangstellingspunten in de standaarden in te schrijven.  Soms proberen 
maatschappelijke geledingen verantwoordelijkheden aan onderwijs toe te schuiven 
die door andere maatschappelijke geledingen moeten worden ingevuld.   

Een aantal instrumentele taken zoals leren lezen en rekenen behoort zonder twijfel 
tot de basisopdracht van het onderwijs.  Maar de onderwijsinstelling krijgt steeds 
meer instrumentele taken toegeschoven.  De school kan al deze opdrachten niet naar 
behoren opnemen.  De beschikbare onderwijstijd en de leermogelijkheden van de 
leerlingen zijn beperkt.  Wat nieuwe maatschappelijke taken betrekft, kan de 
onderwijsinstelling onderhandelen met andere maatschappelijke instellingen in een 

                                                 
1 ALGEMENE RAAD, Visie op onderwijs, 1999. 
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ruimer educatief netwerk 2.  Een breed maatschappelijk debat moet duidelijk maken 
voor welke verwachtingen t.a.v. onderwijs er een draagvlak bestaat.  De werkgroep 
verwacht dat de standaarden het resultaat zijn van dat negociatieproces en voor 
scholen lijnen uitzetten over welke doelen absoluut moeten worden gerealiseerd en 
welke vragen niet door onderwijs alleen kunnen worden opgenomen.  Ze moeten 
scholen ook toelaten om zelf keuzes te maken die inspelen op de maatschappelijke 
context waarin de school opereert.   

5 De inhoudelijke invulling van standaarden 

5.1 Kennis, vaardigheden en attitudes 

Eindtermen zijn doelen op het vlak van inzichten, vaardigheden en attitudes en de 
theoretische of praktische referentiekaders die noodzakelijk zijn om competent te 
kunnen handelen.   

De term competenties kan worden opgevat als een reeks vaardigheden waarover een 
persoon moet beschikken om zich maximaal te ontwikkelen en om maatschappelijk 
en professioneel aangepast te functioneren.   

We omschrijven het begrip “competentie” te omschreven aan de hand van de 
volgende kenmerken.   

1. Competenties zijn contextgebonden;   

2. Competenties zijn een ondeelbaar cluster van vaardigheden, kennis, attitudes, 
eigenschappen en inzichten;  

3. Competenties zijn veranderlijk in de tijd;  

4. Competenties zijn verbonden met activiteiten/taken;  

5. Leren en ontwikkelen zijn voorwaarden voor competentieverwerving;  

6. De verschillende competenties staan in relatie tot elkaar. 

De werkgroep verwijst naar de probleemverkenning over competentie-ontwikkelend 
onderwijs en wenst verder te exploreren of standaarden geformuleerd vanuit een 
brede competentieontwikkelende benadering niet een meerwaarde vormen voor ons 
onderwijs.    

5.2 Een gelaagde benadering 

De werkgroep ziet het abstractieniveau van standaarden niet als een monolithisch 
gegeven.  Standaarden zijn een gelaagd gegeven.  Er kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen  algemene competenties gericht op de ontwikkeling van evenwichtige 
persoonlijkheden, op levenslang leren en op waardenontwikkeling aan de ene kant en 
meer finaliteitsgerichte competenties (doorstroming binnen onderwijs en integratie op 
de arbeidsmarkt aan de andere kant).   

                                                 
2 ALGEMENE RAAD, Visie op onderwijs, 1999. 
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De meer finaliteitsgerichte competenties die sterk aanleunen bij de beroepspraktijk of 
specifieke doorstroming moeten garanderen, zullen en kunnen concreter worden 
omschreven.  De werkgroep verwijst in deze wel naar de mogelijkheid dat de 
kwalificatiestructuur het normerend kader wordt voor de ontwikkeling van 
beroepsgerichte leerplannen.   

De algemene competenties waarvan hierboven sprake, kunnen meer ruimte laten 
voor schooleigen invullingen.  Dit geldt zeker ook voor waardenontwikkeling. Het is 
een van de belangrijke verworvenheden dat de overheid zich zeer bescheiden opstelt 
bij de invulling van dergelijke standaarden.   

5.3 Een continu proces 

We stellen vast dat standaarden zeker geen statisch gegeven mogen worden.  Ze 
moeten een weerspiegeling zijn van de maatschappelijke consensus over onderwijs 
van een bepaald ogenblik.  Ze moeten voldoende duurzaam zijn zodat scholen er een 
strategisch beleid kunnen mee uitbouwen maar ze moeten ook voldoende soepel 
kunnen inspelen op bepaalde behoeften of noden.  Standaarden zullen ook steeds 
bespreekbaar zijn.   

5.4 Een wetenschappelijke onderbouwing 

Ook rijst de vraag naar de wetenschappelijke verantwoording van de standaarden. 
Mogen we veronderstellen dat alle standaarden beantwoorden aan de meest recente 
inzichten over vakinhouden, vakdidactische inzichten en didactisch-onderwijskundige 
inzichten? In de vernieuwingsliteratuur heeft men het over “uninformed prescription” 
versus “informed prescription”. Of enigszins lapidair uitgedrukt: veel weetjes en goede 
intenties versus verantwoorde voorschriften. Het gaat hier over de vraag op basis van 
welke onderzoek de lijst met standaarden tot stand komen? Deze vraag stellen 
betekent niet dat de gesystematiseerde ervaringskennis, die zeker aanwezig is in het 
onderwijs, als bron voor het bepalen van kwaliteitsvol onderwijs wordt uitgesloten. 
Het betekent wel dat het niet verantwoord is slechts oppervlakkig kennis te nemen 
van recente wetenschappelijke inzichten. Als er in sterke mate gewerkt wordt vanuit 
ervaringskennis (of vanuit kennis en informatie die al opgeslagen is in bepaalde 
bronnen, bijvoorbeeld leerplannen of veel gebruikte handboeken), bestaat de kans 
dat er onmiddellijk een groot aantal vragen wordt gesteld over de zinvolheid van 
standaarden (en dus ook over de legitimiteit van diegenen die de standaarden 
voorstellen).  We vermoeden dat de vraag naar de wetenschappelijke onderbouw van 
standaarden in relatie met ervaringen vanuit de praktijk te weinig wordt gesteld. 

5.5 Omgaan met nieuwe onderwijsconcepten (zelfsturing, flexibele leertrajecten, 
competentiegericht onderwijs) 

Het uitwerken van het standaarden-concept werd in het verleden al vaker doorkruist 
door andere vernieuwingsinitiatieven. De modulaire aanpak had bijvoorbeeld 
implicaties op vlak van het vakgebonden of het vakoverschrijdend werken.  In de 
ogen van de Vlor moeten competenties zo worden geformuleerd dat het invoeren van 
nieuwe onderwijsconcepten niet onmogelijk mag worden gemaakt. We gaan er dus 
van uit dat de competenties dusdanig worden uitgewerkt dat er ruimte wordt geboden 
om ze concreter uit te werken op het niveau van de school en de vakken. Op die 
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manier worden de competenties ook echt een voorwerp tot overleg in het team en is 
dit overleg een belangrijk middel voor professionele ontwikkeling van leraren.  

De overheid moet niet aangeven hoe de competenties moeten worden verworven, 
enkel om WELKE competenties het gaat. Aldus kan ook vermeden worden dat de 
overheid onderwijskundige concepten oplegt, al wordt meteen ook opgemerkt dat er 
tot op zekere hoogte altijd wel bepaalde opvattingen ten grondslag zullen liggen aan 
de geformuleerde competenties.  

De Vlor wijst ook op het gevaar dat als er vanuit meerdere onderwijskundige 
opvattingen vernieuwingen worden doorgevoerd, het gevaar op overladenheid zeer 
reëel wordt, en er aldus een zware hypotheek komt te liggen op het hele 
implementatieproces.  Men moet scholen en leerkrachten bewust maken van het feit 
dat de standaarden op uiteenlopende manieren kunnen worden gerealiseerd.  

5.6 Inspelen op de specificiteit van onderwijsniveaus en -sectoren 

De onderwijsraad is altijd al pleitbezorger geweest om standaarden te benaderen 
vanuit een globaal en transparant concept over de onderwijsniveaus en –sectoren 
heen.  De werkgroep verwijst naar de bijlage en vraagt om meer transparantie en 
duidelijkheid in de concepten.  Dit belet niet dat er specifieke regelingen zijn zoals het 
concept van ontwikkelingsdoelen voor sommige onderwijsvormen en –soorten waar 
individualiserende of remediërende leertrajecten noodzakelijk zijn.  In deze gevallen 
blijft het wenselijk geen resultaatsverbintenis aan scholen op te leggen.  Een 
inspanningsverplichting is noodzakelijk.  Dit geldt voor kleuters, voor de B-stroom van 
de eerste graad van het secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs.   

6 Respectievelijke verantwoordelijkheden bij het uitwerken van standaarden 

Standaarden zijn voortdurend onderhevig aan maatschappelijke evoluties.  Ze 
moeten daarom het resultaat zijn van een maatschappelijke dialoog tussen het 
onderwijs, de overheid en de brede maatschappelijke segmenten.  Zoals al 
aangegeven in de visie op onderwijs van de Vlor ondergaat het onderwijs druk vanuit 
andere maatschappelijke instituties om te veranderen.   

In de Vlaamse context hebben de verschillende aanbieders van onderwijs de ruimte 
om dit uit te werken vanuit hun eigen pedagogisch concept.  Het past in een bredere 
benadering waarin onderwijsverstrekkers de kwaliteit van het onderwijs vorm geven.  
Dit veronderstelt dat de onderwijsgeledingen vanuit hun professionaliteit mee vorm 
moeten geven aan de (gemeenschappelijke) standaarden die op deze missie 
betrekking hebben.   

Maar ook de andere onderwijsgeledingen zijn  zelf ook een partij in dit proces doordat 
ze inzicht hebben in de behoeften van jonge mensen en in de haalbaarheid om 
bepaalde gevraagde competentie om te zetten in leerprocessen.    

Maar het onderwijs zal over maatschappelijke verwachtingen ook onderhandelen met  
de bredere samenleving om na te gaan welke taken vanuit onderwijs kunnen worden 
opgenomen.  In die context is het vanzelfsprekend dat de sociale partners een rol 
spelen door materiaal aan te leveren dat toelaat inzicht te verwerven op de vereisten 
van de arbeidsmarkt.   
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Dit is vooral problematisch als dit als gevolg heeft dat onderwijs zijn curricula niet 
flexibel kan aanpassen aan nieuwe maatschappelijke evoluties waaronder evoluties 
in bepaalde sectoren van de tewerkstelling.  Dit hypothekeert de kansen op een vlotte 
integratie in het arbeidsveld.   
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Bijlage 1 : overzicht van ontwikkelingen in verband met 
kwaliteitsstandaarden in onderwijs 

1 Globale ontwikkelingen 

1.1 Sleutelcompetenties voor levenslang leren 

In het kader van het doelstellingendebat ontwikkelde de commissie een 
gemeenschappelijk referentiekader voor sleutelcompetenties.  Dit raamwerk wordt nu 
voorgelegd aan de raad van onderwijsministers en zal het voorwerp uitmaken van 
een gemeenschappelijke aanbeveling van de raad en van het Europees parlement.   

Deze set dient ter ondersteuning van het nationaal beleid. Hoewel deze 
gemeenschappelijke referentiecriteria en uitgangspunten geen verplichtingen 
meebrengen voor de lidstaten, bevorderen zij het onderlinge vertrouwen tussen de 
sleutelactoren en dragen zij bij tot een gunstig klimaat voor hervormingen.  

De insteek vanuit de Europese Unie zwengelt onder meer het debat aan over 
eindtermen voor  

- ondernemerschap;  

- Europees burgerschap;  

- taalonderwijs;  

- ICT;  

- de technologische component.   

1.2 De ontwikkeling van internationale referentiekaders voor de transparantie van 
kwalificaties 

In het kader van de Raad van Europa en van de Europese Unie worden/zijn diverse 
referentiekaders ontwikkeld om de competentieniveaus van burgers eenduidig te 
omschrijven.   

- het Europees talenportfolio is gebaseerd op een rangorde van diverse niveaus 
van taalbeheersing.  Het volwassenenonderwijs houdt hier in zijn modulaire 
schema’s al rekening mee;  

- Het ECDL is een kader om de ICT-vaardigheden van burgers te omschrijven;  

Het belangrijkste Europese referentiekader met impact op de formulering van 
(specifieke) eindtermen wordt echter het EQF.  Door dit gemeenschappelijk 
raamwerk voor kwalificaties hoopt de Europese Unie om de mobiliteit van lerenden 
mee te ondersteunen.  Het EQF gaat ervan uit dat de kwalificaties worden 
beschreven in termen van leerresultaten.     

Het gemeenschappelijk raamwerk is een format die moet toelaten dat nationale 
kwalificatiestructuren vergelijkbaar en interpreteerbaar zijn voor buitenstaanders.  
Een kwalificatie is een samenhangend geheel van vereiste competenties die 
toeleiden naar een duurzame maatschappelijke integratie (arbeidsmarkt, 
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burgerschap, persoonlijke ontwikkeling).  De kwalificatie kan het resultaat zijn van 
een geheel van leerervaringen (onderwijs, LLL, informeel en non-formeel leren). 

In de mate de kwalificatiestructuur “outcome-based” wordt opgesteld, is er een sterke 
interferentie met de (specifieke) eindtermen.  Om het provocerend te stellen : zijn 
specifieke eindtermen nog noodzakelijk als er een gelegitimeerde kwalificatiestructuur 
is ?  

1.3 Nieuwe benaderingen van curriculumontwikkeling 

1.3.1 Gecijferdheidheid, geletterdheid en “life skills” 

We stellen vast dat, onder meer in het IALS-onderzoek, gebruik gemaakt wordt van 
de noties “geletterheid”, “gecijferdheid”, “life skills”.  Dit is een Angelsaksische 
benadering die nogal wat aanhang wint.  Men gaat ervan uit dat er een bepaald 
niveau van beheersing van taal en rekenen (al dan niet gekoppeld met andere 
vaardigheden) nodig is om zich te handhaven in de samenleving.   

De vraag die rijst is of gecijferdheid en geletterdheid concepten zijn die vooral sturend 
zijn voor het volwassenenonderwijs dan wel of ze relevant zijn voor het 
leerplichtonderwijs.  De noties leunen enerzijds aan bij het concept 
“competentiegericht onderwijs” maar zijn misschien te functionalistisch voor het 
leerplichtonderwijs.   

1.3.2 Meer competentiegericht onderwijs 

De notie “competentiegerichtheid” van onderwijs dook onder meer op naar aanleiding 
van de discussie over de erkenning van verworven competenties.  Ook in het 
memorandum pleitte de Vlor voor meer competentiegericht onderwijs.  Mensen 
moeten immers niet meer zozeer een uitgebreide encyclopedische kennis bezitten 
maar ze moeten doelgericht kunnen handelen in gevarieerde en nieuwe situaties, 
zowel op de werkvloer als in hun persoonlijk en maatschappelijk leven. Dit doet geen 
afbreuk aan het feit dat mensen, om te kunnen handelen zullen gebruik maken van 
referentiekaders zowel in hun werk als in andere levensdomeinen.  De 
referentiekaders waarvan sprake zullen dan zeker ook betrekking hebben op 
waardenkaders en cultuuroverdracht.   

Competentiegericht onderwijs streeft naar een integratie van brede 
beroepsbekwaamheid en vakkennis, sociaal-communicatieve vaardigheden en 
samenwerking, probleemoplossend denken en zelfregulerend vermogen.   

Het zou kunnen dat een keuze voor competentiegericht onderwijs consequenties met 
zich brengt op het vlak van eindtermen en leerplanontwikkeling, op het vlak van 
leerlijnen en organisatievormen in het onderwijs.   

1.4 Nieuwe concepten op het vlak van kwaliteitszorg en –bewaking 

De eindtermen beschrijven welke kennis, vaardigheden en attitudes de school 
minstens bij de leerlingen moet bereiken, resp. nastreven.  Bij de doorlichting toont de 
school aan dat ze alles in het werk stelt om dit voorgeschreven minimum te 
realiseren.  Het CIPO-model dat de inspectie bij doorlichtingen hanteert, probeert dit 
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proces op een systematische manier in kaart te brengen.  Alhoewel de inspectie 
aansluitend bij het CIPO-model conceptueel rekening houdt met de context, gaat 
nogal wat aandacht naar de output (in de brede betekenis van het woord) en gebeurt 
de doorlichting op een relatief gestandaardiseerde wijze.  Appreciatie en evaluatie 
van verscheidenheid tussen scholen gebeurt in beperkte mate.  Het gaat om 
standaardisatie versus appreciatie van verschillen 3 

Toch pleiten velen ervoor om de kwaliteitszorg in scholen niet te verengen tot deze 
doorlichtingen alleen.  We belichten in deze twee erg wezenlijke ontwikkelingen.   

1.4.1 De relatie tussen interne kwaliteitszorg en externe kwaliteitsbewaking 4 

Uitbouw van de capaciteit tot interne kwaliteitsontwikkeling hoort essentieel bij een 
school die beleidsvoerend vermogen wil ontwikkelen.  Het decreet betreffende de 
inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten vertrok in 1991 al van de idee dat 
scholen zelf een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het 
onderwijs dat ze verstrekken.  De oprichting van pedagogische begeleidingsdiensten 
is er juist op gericht om scholen, op hun vraag en via maatwerk, te ondersteunen bij 
de ontwikkeling van hun kwaliteit.  De scholen zijn de eerste verantwoordelijken om 
schooleigen systemen van kwaliteitszorg te genereren.   

Deze systemen van interne kwaliteitszorg veronderstellen drie essentiële parameters 
:  

- aansturen op een zo ruim mogelijke betrokkenheid van alle schoolteamleden;  

- de aangrijpingspunten om op eigen kracht richting uit te zetten, zichtbaar te 
maken;  

- de nodige ruimte vrijwaren die het doorlopen van groeicycli mogelijk maakt.   

In deze context rijst de vraag of de huidige instrumenten voor kwaliteitsbewaking 
voldoende ruimte laten ? In welke mate zijn de voorliggende eindtermen te 
normerend en te sterk stroomlijnend om ontwikkelingkskracht binnen scholen toe te 
laten ? Ook al heeft de overheid geopteerd voor externe sturing, toch weegt bij 
scholen het besef van externe toetsing aan het eind van de rit door in de perceptie 
van het hele proces.  Als eindtermen echt een verandering willen initiëren, moeten ze 
zeker ruimte laten voor aangrijpingpunten waardoor de school de 
ontwikkelingsprocessen in gang kan zetten binnen de eigen context.   

1.4.2 Leerwinst en informatierijke omgevingen over leerprestaties van leerlingen 

Een van de aangrijpingspunten die de minister aan scholen wil bieden om na te 
denken over de kwaliteit van de onderwijsprocessen zijn toetsen om de leerprestaties 
van de eigen leerlingen af te zetten tegen de leerprestaties van andere 
onderwijsinstellingen.  Scholen kunnen deze informatie benutten om eigen 
ontwikkelingsplannen naar voren te schuiven.   

                                                 
3 R. VANDENBERGHE, beleidsvoerend vermogen, p. 176. 
4 D. GOMBEIR, Externe ondersteuning als sleutel tot interne kwaliteitsontwikkeling : contradictie of hefboom tot meer   

schooleigen beleidsvoerend vermogen, p. 147 e.v.  



 20 

We vermoeden dat de eindtermen de basis zouden kunnen worden om dergelijke 
testen te ontwikkelen.  Hierbij komt het probleem naar voren dat de eindtermen 
momenteel onvoldoende zijn geformuleerd in toetsbare einddoelstellingen.  Er zal 
een vertaalslag nodig zijn voorafgaande aan de toetsontwikkeling.  De vraag rijst wie 
deze vertaalslag zal uitvoeren en legitimeren.  Deze vertaalslag zou wel eens als erg 
normerend kunnen worden gepercipieerd door zowel schoolteams als door 
leerplanmakers.   

2 Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs 

2.1 Het concept ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs 

Ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs zijn minimumdoelen op het vlak van 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor die 
leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven.  

2.2 Juridische context 

De ontwikkelingsdoelen zijn bekrachtigd bij het decreet van 15 juli 1997.   

3 Eindtermen in het basisonderwijs 

3.1 Het concept eindtermen 

Eindtermen voor het lager onderwijs zijn minimumdoelen die de overheid 
noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met 
minimumdoelen wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie.  

Eindtermen kunnen leergebiedgebonden of leergebiedoverschrijdend zijn. 

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de leergebiedgebonden eindtermen 
met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het 
bereiken van de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de 
kenmerken van de schoolpopulatie. De leergebiedgebonden eindtermen met 
betrekking tot attitudes dienen door elke school bij de leerlingen te worden 
nagestreefd.   

Leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek 
behoren tot één leergebied, maar onder meer door middel van meer leergebieden of 
onderwijsprojecten worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke 
opdracht de leergebiedoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De 
school toont aan dat ze met een eigen planning aan de leergebiedoverschrijdende 
eindtermen werkt.  
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3.2 De procedure voor de uitvaardiging van eindtermen 

De ontwikkelingsdoelen voor het gewoon kleuteronderwijs, eindtermen voor het 
gewoon lager onderwijs en ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon 
basisonderwijs worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van 
bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering, genomen op advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad.  

De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter 
bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement. 

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen hebben uitwerking vanaf de datum die het 
decreet aangeeft. 

De eindtermen worden geëvalueerd in het schooljaar 2004-2005.  Ze kunnen pas 
worden herzien vanaf 1 september 2005.   

Er is een afwijkingsprocedure voorzien voor wie zich niet kan herkennen in de 
eindtermen.   

3.3 Juridische context 

Het concept van de eindtermen en de procedure zijn vastgelegd in het decreet op het 
basisonderwijs.   

De eindtermen zelf zijn bekrachtigd bij het decreet van 15 juli 1997.tot bekrachtiging 
van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs.  Dit decreet 
bekrachtigt het besluit van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen van het gewoon basisonderwijs;   

De DVO ontwikkelde ook volgende “pakketten” buiten de vastgestelde procedure 
voor eindtermen :  

- competenties voor ICT in het basisonderwijs (gestuurd aan alle scholen).  
Hierover ligt momenteel een adviesvraag voor met het oog op het formuleren van 
deze eindtermen;   

- eindtermen voor ondernemingszin waarover de raad basisonderwijs een negatief 
advies verleende;  

- een handleiding voor taalverwerving op jonge leeftijd maar dit bevat geen 
competenties.  Het zijn “didactische richtlijnen”.  Het artikel in het decreet 
basisonderwijs over taalinitiatie bepaalt wel dat de inspectie waakt over de 
kwalitatieve invulling van de taalinitiatie.  In welke mate wordt de handleiding 
ervaren als normatief voor scholen ?  

3.4 De impact van de eindtermen in het basisonderwijs 

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) voor het basisonderwijs zijn 
officieel van toepassing vanaf 1 september 1998.   

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 stelde “ de  
ontwikkelingsdoelen en de eindtermen vastgesteld bij dit besluit worden in het 
schooljaar 2004-2005 geëvalueerd. Vanaf deze evaluatie wordt de evaluatie elke 6 
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jaar herhaald. De Vlaamse regering legt de resultaten van deze evaluaties voor aan 
het Vlaams Parlement. Een herziening van de eindtermen is mogelijk vanaf 1 
september 2005”.   

De Vlor wees, naar aanleiding van de prioritaire OBPWO-thema’s herhaaldelijk op de 
noodzaak van een evaluatie van de eindtermen.  Pas in de net afgesloten oproep zijn 
twee thema’s die hierop inspelen.  De resultaten uit deze onderzoeken zullen niet in 
de loop van dit schooljaar voorhanden zijn.   

Een eerste onderzoek peilt naar de implementatie met een bevraging van 
leerkrachten en directies :  

- In hoeverre zijn de ET/OD een richtinggevend criterium voor het didactisch 
handelen van de leerkrachten (voor de inhoud van hun onderwijsaanbod, 
gebruikte werk- en organisatievormen, gebruikte leermiddelen, toetsen en 
evaluatievormen, studieloopbaanbegeleiding van leerlingen)?  

- Zijn de leerkrachten tevreden over het kerncurriculum voor het basisonderwijs 
zoals vervat in de OD/ET (volume, inhoud, moeilijkheidsgraad ,aansluiting bij de 
interesse ) ?  

Een tweede onderzoek peilt naar de gedragenheid van de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen bij belangrijke maatschappelijke groeperingen en legt onder 
meer de klemtoon op de leergebiedoverschrijdende eindtermen.   

De inspectie basisonderwijs gebruikte ook OBPWO-onderzoek om peilingsproeven te 
ontwikkelen voor bepaalde leergebieden (wiskunde en lezen).  De resultaten van een 
eerste peiling zijn voorhanden.  De vraag rijst wat deze peilingsonderzoeken leren 
over het functioneren van eindtermen in het basisonderwijs.   

Enkele conclusies 

- De eindtermen zijn dikwijls vaag en wollig geformuleerd zijn. Er wordt ook geen 
moeilijkheidsgraad in aangeduid. Dit maakt het complex om de eindterm te 
toetsen en heeft tot gevolg dat men de operationalisering van de eindterm via de 
toetsopgave moet realiseren. Deze operationalisering is dan automatisch 
gebaseerd op een (gedeeltelijke) interpretatie van de onderzoekers. Deze 
werkwijze houdt het gevaar in dat de operationalisering van de eindterm in het 
peilingsonderzoek, naar de toekomst toe de norm dreigt te worden.  

- Eindtermen moeten aan de scholen en leraren houvast en rechtszekerheid 
bieden. Men mag er niet alle kanten mee uit kunnen. Dit doet de vraag rijzen of er 
geen behoefte is aan meer geoperationaliseerde eindtermen.  Anderzijds moet de 
nodige ruimte aanwezig blijven om eindtermen, op basis van het pedagogisch 
project van de school, op een soepele en autonome manier in te vullen.  

- De peilingsonderzoeken screenen slechts een beperkt deel van de eindtermen, 
met name deze die het best operationaliseerbaar blijken.   
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4 Eindtermen in het secundair onderwijs  

4.1 Eindtermen voor de basisvorming in het gewoon secundair onderwijs 

4.1.1 Het concept eindtermen (basisvorming) 

De eindtermen zijn minimumdoelen (i.t.t. de specifieke eindtermen : “doelen”) die de 
overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Met 
minimumdoelen wordt bedoeld : een minimum aan kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes, bestemd voor die leerlingenpopulatie.  

De eindtermen worden vastgelegd per graad en per onderwijsvorm (in tegenstelling 
tot de specifieke eindtermen). In afwijking worden in de derde graad van het 
beroepssecundair onderwijs afzonderlijk eindtermen vastgelegd voor de eerste twee 
jaren enerzijds en voor het derde jaar anderzijds.  

Eindtermen kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn.  

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht de vakgebonden eindtermen met 
betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de leerlingen te bereiken. Het 
bereiken van de eindtermen zal worden afgewogen tegenover de schoolcontext en de 
kenmerken van de schoolpopulatie.  

De vakgebonden eindtermen met betrekking tot attitudes dienen door elke school bij 
de leerlingen te worden nagestreefd.  

Vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot 
een vakgebied, maar onder meer door middel van meerdere vakken of 
onderwijsprojecten worden nagestreefd. Elke school heeft de maatschappelijke 
opdracht de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven. De school 
toont aan dat ze met een eigen planning aan de vakoverschrijdende eindtermen 
werkt.   

4.1.2 De procedure voor de vastlegging van eindtermen 

De eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van 
bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering, genomen op advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad.  

De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter 
bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.  

De eindtermen, de decretale specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen 
hebben uitwerking vanaf de datum die het decreet aangeeft. 

Er is geen datum bepaald voor een evaluatie of een herziening van de eindtermen 
voor de basisvorming in het secundair onderwijs.   

4.1.3 De juridische context 

Decreet van 20 december 2002 tot bekrachtiging van de eindtermen van het derde 
leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs.  Dit 
decreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de 
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eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon 
beroepssecundair onderwijs.   

Decreet van 6 december 2002 tot bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse 
Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op 
de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon secundair 
onderwijs.  Dit decreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse Regering van 6 
september 2002 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot 
afwijking op de eindtermen van de tweede en de derde graad van het voltijds gewoon 
secundair onderwijs.   

Decreet van 18 januari 2002 tot bekrachtiging van de eindtermen van de tweede en 
derde graad van het gewoon secundair onderwijs. Dit decreet bekrachtigt het besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de 
tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs 

Decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en 
de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair 
onderwijs. 

Decreet van 24 juli 1996 tot bekrachtiging van de eindtermen en de 
ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs. Dit 
decreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon 
secundair onderwijs; 

Er is een afwijkingsprocedure voorzien voor wie zich niet kan herkennen in de 
eindtermen.   

4.1.4 De impact van de eindtermen 

In het kader van OBPWO-onderzoek zijn ook peilingsinstrumenten ontwikkeld voor 
schrijfvaardigheid (18 jaar), voor informatieverwerving en –verwerking (eerste graad) 
en voor biologie (eerste graad).   

Een eerste peiling is afgenomen voor informatieverwerking en verwerving op 19 mei 
2004.  

Voor de vakoverschrijdende eindtermen in de tweede en de derde graad geldt een 
gedoogperiode tot 2006.  Dit betekent dat de controle op de inspanningsverplichting 
geen aanleiding kan geven tot een negatief of een voorwaardelijk positief advies.   

4.2 Specifieke eindtermen  

4.2.1 Het concept specifieke eindtermen in het gewoon secundair onderwijs 

Specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke 
kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling van het voltijds secundair 
onderwijs beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten en/of als beginnend 
beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren.  
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Specifieke eindtermen worden vastgelegd voor het tweede leerjaar van de derde 
graad van het ASO, BSO, KSO en TSO, voor het derde leerjaar van de derde graad 
BSO en voor het laatste leerjaar van de vierde graad BSO.  

De specifieke eindtermen worden verworven door middel van het specifieke gedeelte 
van een opleiding. Het specifieke gedeelte van de opleiding wordt gedefinieerd als 
het gedeelte dat niet behoort tot de basisvorming of tot het complementaire gedeelte, 
zoals gedefinieerd in titel IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het 
Onderwijs II, zoals gewijzigd.  

De specifieke eindtermen worden ingedeeld in decretale specifieke eindtermen en 
afgeleide specifieke eindtermen.  

De decretale specifieke eindtermen worden ontwikkeld uit :  

1° de taken die door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd en de 
kwaliteitsnormen en beroepsvereisten die daarvoor gelden, geordend in 
beroepsprofielen;  

2° de kenmerkende onderdelen van een bepaald wetenschapsdomein.  

De beroepsprofielen worden vastgelegd door de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen, op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse regering, in welk geval de 
profielen worden vastgelegd binnen een door de Vlaamse regering bepaalde termijn 
die niet korter is dan één jaar. Indien de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
binnen deze termijn geen profielen vastlegt, kan de Vlaamse regering de decretale 
specifieke eindtermen ontwikkelen op voorstel van de Dienst voor 
Onderwijsontwikkeling bij de Vlaamse Gemeenschap.  

Uit een welbepaalde decretale specifieke eindterm kunnen afgeleide specifieke 
eindtermen op herkenbare wijze en in concrete bewoordingen worden ontwikkeld, 
rekening houdend met de meest actuele stand van wetenschap, kunst en techniek. 
Zij verwoorden niet kennelijk een maatschappelijke keuze en hebben geen bepalende 
invloed op rechten en vrijheden.  

Voor het ASO is informeel overeengekomen om geen afgeleide specifieke 
eindtermen vast te leggen.   

4.2.2 De procedure voor de uitvaardiging van eindtermen 

De decretale specifieke eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement 
bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse regering, genomen op 
advies van de Vlaamse Onderwijsraad.  

De Vlaamse regering legt het besluit ten laatste één maand na de goedkeuring ter 
bekrachtiging voor aan het Vlaams Parlement.  

De decretale specifieke eindtermen hebben uitwerking vanaf de datum die het 
decreet aangeeft.  

De afgeleide specifieke eindtermen worden vastgelegd door de Vlaamse regering bij 
wijze van loutere bekrachtiging van een gezamenlijk en unaniem voorstel van de 
Vlaamse regering, de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve 
verenigingen van inrichtende machten die de betrokken opleidingen aanbieden en - 
voor de opleidingen waaraan een beroepsprofiel ten grondslag ligt - de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen.  
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Indien het voorstel niet wordt gedaan binnen één jaar, te rekenen vanaf de 
bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen, worden de afgeleide specifieke 
eindtermen ontwikkeld door de Vlaamse regering.  

De afgeleide specifieke eindtermen hebben uitwerking vanaf de datum die het besluit 
aangeeft.  

4.2.3 De juridische context 

Decreet van 7 mei 2004 tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen 
voor het algemeen secundair onderwijs.  Dit decreet bekrachtigt het besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te 
bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs 

afwijkingsprocedure voor R. Steinerpedagogiek : decreet van 27 januari 2006 tot 
bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2005 tot 
ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale 
specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs.  Dit decreet 
bekrachtigt het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot 
ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale 
specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs 

voor Yeshiva  :  

er zijn specifieke eindtermen ontwikkeld maar nog niet goedgekeurd in het Vlaams 
Parlement;  

voor topsport : besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 tot vaststelling 
van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen “topsport” 
algemeen en technisch secundair onderwijs;    

4.3 Kwaliteitsstandaarden voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs 

4.3.1 Huidige situatie  

Het themadecreet is niet van toepassing op het DBSO.   

De opleiding in het DBSO omvat twee componenten:  

* algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming (ASPV);  

* beroepsgerichte vorming (BGV). 

De inhouden van de algemene, sociale en persoonlijkheidsvorming (ASPV) vullen de 
centra zelf in. Er zijn wel raamplannen ontwikkeld.  

Voor de BGV worden algemeen geldende opleidingskaarten ontwikkeld. De minister 
keurt deze goed. Hierin worden de minimale vaardigheden vastgelegd die nodig zijn 
om een bepaalde functie in een beroepenveld uit te oefenen. Niet voor alle 
opleidingen die tot een kwalificatiegetuigschrift leiden, zijn opleidingskaarten 
beschikbaar. Zo lang de opleidingskaarten ontbreken, moeten de centra zelf het doel 
en het basispakket van de opleiding omschrijven. Dit geldt ook voor die opleidingen 
waaraan geen kwalificatiegetuigschrift verbonden is.  
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Elk centrum is verplicht om voor de volledige opleiding een opleidingsprogramma uit 
te werken.  

De goedgekeurde opleidingskaarten zijn een prototype van einddoelen voor de BGV. 
Ze kunnen een uitgangspunt vormen voor de verdere ontwikkeling van de einddoelen 
van de BGV. Daarbij moet maximaal gezocht worden naar afstemming op de 
beroepsprofielen die de sociale partners hebben ontwikkeld.  

4.3.2 Gewenste ontwikkelingen 

Op 17 december 2002 formuleerde de raad voor het secundair onderwijs een advies 
dat onder meer handelde over einddoelen voor het DBSO.   

Om het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs uit te reiken, 
gelden in het DBSO ook de eindtermen die van toepassing zijn in het voltijds 
secundair onderwijs.  

De Vlor vindt dat in principe ook zo moet zijn voor de eindtermen lichamelijke 
opvoeding. Toch vraagt de Vlor hiervoor een uitzondering. De eindtermen 
lichamelijke opvoeding zijn immers te sterk geënt op het beschikbaar zijn van twee 
lestijden lichamelijke opvoeding. Het is, gezien de eigen doelstelling van het DBSO, 
niet zinvol om in het beperkte pakket algemene vakken 2 lestijden vrij te maken voor 
lichamelijke opvoeding. Het doelpubliek in het DBSO is daarvoor ook te heterogeen. 
Wel meent de Vlor dat het DBSO zijn verantwoordelijkheid moet opnemen wat de 
noodzakelijke bewegingsopvoeding van de jongeren betreft.  

Omwille van de heterogeniteit van het doelpubliek is het niet wenselijk dat álle 
eindtermen van de PAV 2de graad gelden voor álle jongeren in het DBSO. In de 
individuele leerweg kan de klassenraad nu ook de eindtermen van de PAV 2de graad 
van het secundair onderwijs als einddoelen opnemen. 

Het huidige format van de opleidingskaarten vormt de basis om einddoelen voor de 
beroepsgerichte vorming uit te werken. Deze einddoelen worden afgeleid van 
beroepsprofielen, en ontwikkeld in overleg tussen sociale partners en 
onderwijsverstrekkers. Deze einddoelen krijgen hun neerslag in de opleidingskaarten. 
De minister keurt ze op basis van het advies van de inspectie goed. De benamingen 
van de kwalificatiegetuigschriften worden bij ministerieel besluit vastgesteld.  

Omwille van de heterogeniteit van het doelpubliek is het niet wenselijk dat álle 
einddoelen van het kwalificatiegerichte gedeelte van de opleiding gelden voor álle 
jongeren in het DBSO. Zoals nu gebruikelijk is, wordt voor elke jongere een 
individuele leerweg uitgetekend die bepaalde einddoelen bevat.   Bij het bepalen van 
de leerweg wordt rekening gehouden met verworven competenties.   

4.4 Het experiment modularisering 

Het themadecreet is niet van toepassing op het experiment modularisering.   

Een module is het kleinste deel van een opleiding dat wordt gecertificeerd, een 
deelcertificaat wordt door de overheid erkend. 

Elke module is een stap die naar een beroep leidt en/of naar een vervolgopleiding.   
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Een corpus is een begrensde verzameling van modules die voor een volledige 
beroepsopleiding staat.  Er is een één op één relatie tussen een beroepsopleiding en 
een modulaire opleiding maar niet tussen een corpus en een modulaire opleiding. In 
één modulaire opleiding kunnen verschillende corpora zitten.   

Een module bestaat uit basiscompetenties, ondersteunende basisvorming en 
sleutelvaardigheden. 

o Een basiscompetentie is een geheel van vaardigheden, kennis en attitudes 
die nodig zijn voor een beginnend beroepsbeoefenaar.  

De basiscompetenties zijn geordend in een samenhangend geheel dat cluster 
wordt genoemd. Elke module bestaat uit een of meer clusters. 

Eenzelfde basiscompetentie kan in een of meer clusters, modules of 
beroepsopleidingen voorkomen. Wel moet de inhoud ervan begrepen worden 
in de respectieve contexten. 

o De ondersteunende basisvorming die aan de modules is gekoppeld, verwijst 
rechtstreeks naar de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen die de 
overheid aan het voltijds gewoon secundair onderwijs oplegt. 

Aangezien geïntegreerd werk een middel is om de doelstellingen van modulair 
onderwijs te realiseren, wordt een deel van de algemene vorming via de 
ondersteunende basisvorming in de module aangeboden. Op die manier 
kunnen in het voltijds modulair onderwijs eindtermen geheel of gedeeltelijk 
gerealiseerd worden binnen de beroepsgerichte component. 

o De sleutelvaardigheden zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve 
vaardigheden die tot de kern van het beroep behoren waartoe wordt opgeleid. 
Ze zijn echter ook inzetbaar buiten dat beroep en dragen bij tot de algemene 
persoonsvorming. De omschrijvingen komen uit een niet-limitatieve lijst 
opgesteld door de DVO. 

In de modulaire beroepsopleiding komt per module een selectie van 
sleutelvaardigheden aan bod. Ze hoeven echter in tegenstelling tot de 
basiscompetenties en de vakgebonden eindtermen niet ‘bereikt’ te worden. 
Een onderwijsinstelling heeft wel de inspanningsverplichting om ze aan te 
bieden en na te streven. 

5 Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs  

5.1 Het concept ontwikkelingsdoelen 

Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs zijn doelen op het vlak 
van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor 
zoveel mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met het 
centrum voor leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en 
eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan 
individuele leerlingen of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd.  

De ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs kunnen worden 
vastgelegd per type. 
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In verband met pleidooien voor een onderwijszorgcontinuüm is gepleit voor meer 
bruggen en overgangen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.  In elke mate 
veronderstelt dit dat de ontwikkelingsdoelen beperkt worden tot het strikt 
remediërende en dat in principe de eindtermen van het overeenstemmende onderwijs 
gelden als ontwikkelingsdoelen ?  

5.2 De procedure voor de uitvaardiging van eindtermen 

Cfr. eindtermen gewoon basisonderwijs 

5.3 De juridische context 

Decreet van 23 mei 2003 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 31 januari 2003 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon 
basisonderwijs type 7.   Dit decreet bekrachtigt het besluit van de Vlaamse regering 
van 31 januari 2003 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon 
basisonderwijs type 7;  

Decreet van 22 maart 2002 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon basisonderwijs type 1. Dit decreet bekrachtigt het besluit van de 
Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen 
voor het buitengewoon basisonderwijs type 1;  

Decreet van 18 januari 2002 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon basisonderwijs type 8.  Dit decreet bekrachtigt het besluit van de 
Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon basisonderwijs type 8;  

Decreet van 2 maart 1999 tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 1 december 1998 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon basisonderwijs type 2.   Dit decreet bekrachtigt het besluit van de 
Vlaamse regering van 1 december 1998 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor 
het buitengewoon basisonderwijs type 2;   

5.4 De impact van de ontwikkelingsdoelen 

Er zijn voor zover bekend geen evaluatiegegevens over de impact van 
ontwikkelingsdoelen beschikbaar.   

6 Ontwikkelingsdoelen voor de B-stroom van de eerste graad van het secundair 
onderwijs 

6.1 Het concept ontwikkelingsdoelen 

Ontwikkelingsdoelen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs zijn 
minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de 
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overheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie en die de school bij 
haar leerlingen moet nastreven.  

Ontwikkelingsdoelen kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn.  

Vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen behoren niet tot een specifiek vakgebied, 
maar kunnen door middel van meerdere vakken of door onderwijsprojecten worden 
gerealiseerd. Er worden vakgebonden ontwikkelingsdoelen vastgelegd voor de 
basisvorming in het eerste leerjaar B, en in het beroepsvoorbereidend leerjaar, zoals 
bepaald in titel IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II, zoals 
gewijzigd.  

6.2 Juridische context 

Het decreet van 27 april 1996 legt de ontwikkelingsdoelen voor de B-stroom vast.  

7 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon secundair onderwijs 

7.1 ASV 

7.1.1 Het concept ontwikkelingsdoelen 

Ontwikkelingsdoelen voor het voltijds buitengewoon secundair onderwijs zijn doelen 
op het vlak van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk 
acht voor zoveel mogelijk leerlingen van de leerlingenpopulatie. In samenspraak met 
het centrum voor leerlingenbegeleiding en zo mogelijk in overleg met de ouders en 
eventueel andere betrokkenen, kiest de klassenraad de ontwikkelingsdoelen die aan 
individuele leerlingen of groepen worden aangeboden en uitdrukkelijk nagestreefd.  

Ontwikkelingsdoelen worden bepaald per opleidingsvorm en/of type.   In adviezen 
van de Vlor die ook de instemming wegdragen van de overheid wordt gevraagd om 
otnwikkelingsdoelen voor het BuSO in principe per opleidingsvorm te formuleren.  
Pas in tweede orde en aanvullend kunnen remediërende en handicapspecifieke 
ontwikkelingsdoelen per type worden geformuleerd.   

In de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs gelden de 
eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen van het 
overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs respectievelijk als 
eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen.  

Voor bepaalde andere opleidingsvormen of types kan de klassenraad de eindtermen 
en/of ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen van het overeenstemmende 
niveau van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon 
secundair onderwijs, of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs overnemen 
als ontwikkelingsdoelen.  

In beide gevallen kan de klassenraad, rekening houdend met de kenmerken eigen 
aan de leerling, de gelijkwaardigheid beoordelen van prestaties in het betrokken type 
of de betrokken opleidingsvorm met de prestaties die door de eindtermen en/of 
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ontwikkelingsdoelen en/of specifieke eindtermen van het overeenstemmende niveau 
van het buitengewoon secundair onderwijs worden vereist.  

7.1.2 Juridische context 

De ontwikkelingsdoelen voor ASV in het BuSO zijn vastgelegd in het decreet van 19 
juli 2002 tot bekrachtiging van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming 
in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.  

7.2 BGV 

7.2.1 Het concept “competenties”  

Het decreet betreffende het onderwijs, XIII bepaalt het volgende :  

“De Vlaamse regering deelt de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair 
beroepsonderwijs op in opleidingen die tevens worden ingericht in het voltijds 
beroeps- en technisch secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs 
en het secundair onderwijs voor sociale promotie. 

Voor elk van deze opleidingen worden de competenties, de nodige algemene en 
sociale vaardigheden en de sleutelvaardigheden vastgelegd in opleidingsprofielen” 

Voor opleidingsvorm 3 zijn de opleidingsprofielen bekrachtigd bij besluit.  In de 
opleidingsprofielen zijn competenties opgelijst.  Deze competenties vormen de 
voorwaarde voor de studiesanctionering.  In wezen vervullen ze dus dezelfde rol als 
specifieke eindtermen.   

7.2.2 Juridische context 

Decreet betreffende het onderwijs, XIII van 13 juli 2001;  

Besluit van 6 december 2002 van de Vlaamse regering betreffende de organisatie 
van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.   

8 Eindtermen in het volwassenenonderwijs 

8.1 Basiseducatie 

Het decreet op de basiseducatie bepaalt dat de basiseducatie wordt aangeboden volgens 
een modulaire organisatie. De Vlaamse regering legt de datum van de invoering van de 
modulaire organisatie vast en keurt de modulaire structuur goed.     

De Centra voor Basiseducatie worden gemachtigd erkende studiebewijzen basiseducatie uit 
te reiken aan cursisten die met goed gevolg een opleiding of een deel ervan hebben 
doorlopen.  

De Vlaamse Regering legt de certificering vast en bepaalt : 

1° de evaluatiemodaliteiten; 
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2° het model van de studiebewijzen die de centra uitreiken;  

3° de periode waarbinnen de studiebewijzen moeten worden afgeleverd 

De basiseducatie biedt 4 opleidingen aan met modulaire structuurschema’s waarin 
“ontwikkelingsdoelen basiseducatie” zijn vervat. Een Besluit van de Vlaamse Regering vormt 
hiervoor de juridische basis.  De vraag rijst of het juridisch wel orthodox is om einddoelen 
vast te leggen bij besluit van de Vlaamse regering.  Algemeen geldt immers de regel dat de 
decreetgever de fundamentele principes voor de organisatie van het onderwijs moet 
vastleggen.   

Een omzendbrief biedt aan de Centra basiseducatie de mogelijkheid om ook de opleidingen 
Maatschappij-oriëntatie, Nederlands (NT1), Opstap Frans en Opstap Engels modulair aan te 
bieden vanaf 1/02/06; de omzendbrief voorziet in een mogelijkheid om facultatief deze 
modulaire opleidingen in te voeren voor centra die dit wensen vanaf 1/9/05; in de periode 
1/09/05-31/01/06 kunnen voor deze opleidingen evenwel geen erkende studiebewijzen 
worden toegekend. 

8.2 Onderwijs voor sociale promotie 

8.2.1 Het concept eindtermen 

Het decreet op het volwassenenonderwijs bepaalt het volgende  

eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een 
bepaalde cursistenpopulatie. Met minimumdoelen wordt bedoeld : een minimum aan kennis, 
inzicht, vaardigheden en attitudes, bestemd voor die cursistenpopulatie.  

De eindtermen worden vastgelegd per graad en per onderwijsvorm, behoudens in de derde 
graad van het beroepssecundair onderwijs waar afzonderlijke eindtermen worden vastgelegd 
voor de eerste twee jaren enerzijds en voor het derde jaar anderzijds.    

Eindtermen kunnen vakgebonden en vakoverschrijdend zijn. 

Elk centrum heeft de maatschappelijke opdracht de vakgebonden eindtermen met betrekking 
tot kennis, inzicht en vaardigheden bij de cursisten te bereiken. Het bereiken van de 
eindtermen zal worden afgewogen ten overstaan van de context van het centrum en de 
kenmerken van de cursistenpopulatie.  

Vakgebonden eindtermen worden vastgelegd voor de basisvorming, zoals bepaald in titel 
IV van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, zoals gewijzigd.  

Vakoverschrijdende eindtermen zijn minimumdoelen die niet specifiek behoren tot een 
vakgebied, maar ondermeer door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten worden 
nagestreefd; 

Specifieke eindtermen : doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, 
inzichten en attitudes waarover een cursist beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten en/of 
als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren.  

De specifieke eindtermen worden verworven door middel van het specifiek gedeelte van een 
opleiding en worden ingedeeld in decretale specifieke eindtermen en afgeleide specifieke 
eindtermen overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 18 januari 2002 betreffende 
de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon 
en buitengewoon secundair onderwijs;  
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Voor het studiegebied algemene vorming gelden dezelfde eindtermen/specifieke eindtermen 
als voor de overeenkomstige opleidingen van het voltijds secundair onderwijs. De regering 
kan op basis van de eigenheid van het onderwijs voor sociale promotie bepaalde eindtermen 
schrappen of aanpassen. Zij legt deze schrappingen of aanpassingen binnen de maand na 
de goedkeuring aan het Vlaams Parlement ter bekrachtiging voor.  

Voor de opleidingen van de andere studiegebieden moeten de specifieke eindtermen gelijk 
zijn aan deze in het voltijds secundair onderwijs, indien deze opleidingen eveneens in het 
voltijds secundair onderwijs worden ingericht.  

Voor de opleidingen die specifiek zijn voor het volwassenenonderwijs worden de specifieke 
eindtermen vastgelegd zoals bepaald in artikel 2 van het decreet van 18 januari 2002 
betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het 
voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. 

8.2.2 Modularisering van het OSP 

In het algemeen  

Het decreet op het volwassenenonderwijs bepaalt dat de regering, na advies van de 
Vlaamse Onderwijsraad per afdeling, opleiding of optie het volgende vastlegt :  

1° … 

4° de basiscompetenties van elke module; 

5° .. 

 

Het decreet legt geen relatie tussen de basiscompetenties en de (specifieke) eindtermen.   

De raad voor het volwassenenonderwijs omschrijft de problematiek als volgt :  

Voor het analoge (beroepsgericht) aanbod vertrekken de modulaire opleidingen voor het 
OSP van de trajecten van het experiment modularisering in het beroepsonderwijs van het 
leerplichtonderwijs. Het is niet duidelijk wat er in het leerplichtonderwijs zal gebeuren na 
afloop van het experiment. Kan de modulaire vormgeving van de trajecten in het experiment 
nog een referentiekader zijn voor het OSP?  

 
1 Hoe verhouden de “basiscompetenties” zich tot de decretale specifieke eindtermen?  

1 De modularisering van het OSP in uitvoering van artikel 15 van het decreet 
volwassenenonderwijs, behelst de toekenning van basiscompetenties aan 
modules. Het decreet volwassenenonderwijs definieert basiscompetenties als 
“kennis, vaardigheden en attitudes die in een opleiding verworven worden en 
die afgeleid zijn van een referentiekader”.  

2 De minister stelt dat de basiscompetenties een voorafname zijn op de 
(specifieke) eindtermen voor het volwassenenonderwijs. “Zijn er voor een 
(analoge) opleiding eindtermen of specifieke eindtermen, dan zijn deze 
specifieke eindtermen de basiscompetenties. In de andere gevallen worden 
de specifieke eindtermen afgeleid van de beroepsprofielen, het Europees 
referentiekader voor de talen of een ander algemeen aanvaard 
referentiekader”. 
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3 Wat is het statuut van de “opleidingsprofielen” die op de website van de Dienst 
voor Onderwijsontwikkeling staan en die nog niet bij BVR zijn bekrachtigd? 

4 Wat zijn de consequenties van het verkavelen van eindtermen in modules? De 
basis voor de certificering ligt bij de eindtermen en de leerplannen. Het 
decreet van 2 maart 1999 legt de principes voor het modulair georganiseerd 
volwassenenonderwijs vast. Als er eindtermen (specifieke eindtermen) zijn 
goedgekeurd conform de procedures van het themadecreet, is er een 
koppeling nodig tussen de eindtermen en de  modulaire structuur. Modules 
moeten naast eindtermen, ook andere doelstellingen kunnen bevatten. Wat 
zijn de consequenties voor de financiering/subsidiëring van het 
onderwijsaanbod ? 

5 De beroepsprofielen, die de SERV ontwikkelt en legitimeert, vormen het 
uitgangspunt voor het totstandkomen van opleidingen. Zij bevatten het 
bronmateriaal dat onderwijs moet toelaten specifieke eindtermen af te leiden, 
conform de procedure van het themadecreet. Wat mag men verwachten over 
de beschikbaarheid van beroepsprofielen? Er ontbreken er nog. Moet 
onderwijs terugvallen op de alternatieve procedure die het themadecreet 
voorziet? 

In het studiegebied algemene vorming (“tweedekansonderwi js”)  

Volgens het decreet moet het TKO-ASO zich aligneren op de specifieke eindtermen van het 
ASO.  Voor de modulaire schema’s om dat te doen, rijzen volgende vragen :  

- De overheid heeft de eindtermen en specifieke eindtermen verkaveld in modules.  
Waar geen één op één relatie mogelijk was tussen een eindterm en een module 
zijn de eindtermen geconcretiseerd en over meerdere modules gespreid.   

De raad acht het niet opportuun dat de voorgestelde concretiseringen voor het 
volwassenenonderwijs het statuut van eindtermen of basiscompetenties zouden hebben. De 
raad onderschrijft het standpunt dat de minister terzake inneemt in zijn antwoord over het 
eerder uitgebrachte advies over de nieuwe modulaire structuur voor het studiegebied 
Algemene vorming5: “De basiscompetenties zijn een voorafname op de (specifieke) 
eindtermen voor het volwassenenonderwijs. Zijn er voor een (analoge) opleiding eindtermen 
of specifieke eindtermen, dan zijn deze (specifieke) eindtermen de basiscompetenties.” 

De raad beschouwt de voorgestelde concretiseringen dan ook niet als basiscompetenties, 
maar als een nuttig servicedocument voor de leerplanmakers. De leerplannen, waarin de 
eindtermen op een herkenbare manier zijn verwerkt en waar nodig, geconcretiseerd zijn, 
vormen immers de basis voor de certificering. 

De raad onderschrijft ook de bekommernis van de minister6 dat er binnen het 
volwassenenonderwijs transparantie zou zijn tot op het niveau van de module, met het oog 
op uitwisselbaarheid van deelcertificaten. De raad is dan ook verheugd te kunnen meedelen 
dat de onderwijsverstrekkers er zich toe engageren gezamenlijk de tussentijdse ijkpunten te 
bepalen, en dat dit engagement het voorwerp zal uitmaken van een protocol met de 
overheid.  

 

                                                 
5 Het antwoord van 15 juni 2005 betreffende de nieuwe modulaire structuur voor het studiegebied Algemene vorming in het 

secundair onderwijs voor sociale promotie, blz. 1. 
6 Ibidem, blz. 2. 
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- Volgens de overheid zijn de eindtermen opgenomen in modules de enige basis 
voor certificering en voor financiering/subsidiëring.  Dit zou betekenen dat 
modules die geen eindtermen aanbieden, niet langer door de overheid zouden 
worden gefinancierd/gesubsidieerd.  Hierdoor komen voorschakelmodules die 
een opfrissing inhouden, in het gedrang.  Wat met eigen doelen bovenop de 
eindtermen ?  

De minister deelde intussen mee dat die stellingname als volgt dient te worden 
genuanceerd: “niet enkel maar tenminste de specifieke eindtermen vormen de basis 
voor de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs.” 

- Wat met de vakoverschrijdende eindtermen.  Deze kunnen a priori niet aan een 
module worden toegewezen.  De overheid overweegt om de vakoverschrijdende 
eindtermen in het tweedekansonderwijs te schrappen.  Maar zijn er geen 
essentiële elementen die dan verloren gaan : leren leren, sociale vaardigheden ? 
De raad wenst een afweging welke vakoverschrijdende eindtermen zinvol zijn 
voor het TKO en welke niet.   

- wat met de specifieke eindtermen die geïntegreerd zijn zoals talen en 
wetenschappen ? Wie beslist binnen welk vak/module dit wordt aangeboden (cfr. 
modulaire schema’s) ? Als men ervoor opteert om het in elke taal- en of 
wetenschappelijke module te doen, leidt dit tot een overladen programma of de 
noodzaak aan meer uren ?  

- wat is de relatie tussen leerplannen en modulaire schema’s 

- is er een strikte link tussen eindtermen en financierbaarheid van 
opleidingsonderdelen ?  

8.2.3 Procedure 

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen bepaalt de beroepsprofielen. Voor 
de studiegebieden algemene vorming, Nederlands tweede taal, talen en huishoudelijk 
onderwijs worden geen beroepsprofielen vastgelegd. 

9 Eindtermen voor het deeltijds kunstonderwijs ?  

Momenteel zijn er geen kwaliteitsstandaarden die de overheid oplegt aan het DKO. 

In 2002 pleitte de afdeling DKO wel voor “kerndoelen”.   

De decreetgever omschrijft per graad een beperkt aantal basisvaardigheden en de 
achterliggende kennis, inzichten en attitudes.   

We noemen dit “kerndoelen”.  De afdeling ziet kerndoelen als brede  doelen die voor 
de hele heterogene populatie van het DKO haalbaar zijn.  De kerndoelen vertrekken 
vanuit een breed vormingsconcept over de opleidingen in het deeltijds 
kunstonderwijs; niet vanuit de gespecialiseerde opleiding met het oog op specifieke 
finaliteiten (arbeidsmarkt of doorstroming).  De school moet de inhouden veel 
flexibeler kunnen invullen dan nu het geval is met de minimumleerplannen.  Een 
debat voeren over kerndoelen in het deeltijds kunstonderwijs veronderstelt daarom 
een voorafgaandelijk debat over welke doelen echt essentieel zijn voor de opleiding 
en nopen tot een “ontstoffing” van de huidige leertrajecten.  Een strak carcan aan 
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doelstellingen staat trouwens haaks op de creativiteit die het DKO zou moeten 
kenmerken.  Scholen moeten zich, binnen brede kerndoelen, kunnen profileren op 
pedagogisch en artistiek vlak. 

In het geheel van de kerndoelen onderscheiden we expressievormoverstijgende 
doelstellingen, naast een beperkt aantal doelstellingen per studierichting. In de 
minimumleerplannen kunnen de concretiseringen voor de verschillende 
studierichtingen verder worden uitgediept.  .   

De afdeling pleit niet voor kerndoelen per vak aangezien de afdeling geïntegreerd 
werken wil stimuleren.  

 

  


